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maktadtr:

1 - idarenin

renkli mermer levha ile drq denizlik y"aprlmasr (3 cmx 3

Plastik doSrama imalatr vaptlmast ve -verine kor

b) Yaprlacagr yer : Rize ili Qai'eli ilEesi Kaptanpaqa Koy"i.i

c) iqin stiresi : Yer tesliminden itibaren 180 takvim gtiniidiir'

3 - ihalenin
a) yaprlacalr yer: Ka,vmakamlrk topiantr salonu Llilkiimet Konafr Kat:4 Qa,v'eli Koy'lere Ilizmet Gotiirme

Birli$i Baqkanlt[t

a ) Tebligat igin adres be-vanr; ayrrca irtibat igin telefbn

b ) Bu garttranrede belirlenen gegicitemirrat.
c ) Tekiif verme),e y'etkili olclu$unu gosteren imza Bevannamesi ve.va {mza Sirki.ileri.

2- Tizel kigi olmasr halinde, ilgisine gore tuzel kigil

-v-'onetimindeki gdrevlileri belirten son durutlu gbster

belgeler ile tiizel kigili$in noter tasdikli imza sirkiileri'
g; f"ffCe ihale Yonetmeliginin I l. macidesincle sal,rlan dururnlarda olunntadt$tna iligkin taahhiitttame

d-) Vekaleten i[ale1,e katrlrla halincle, istekli adrna kattlan kiginin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli

irnza be-v-annamesi.
e ) SGK borcu 1'oktur
f ) ihale dokumanmrn sattn ahudt$rrra dair belge
g ) $ckli ve igerigi bu $artnamede belirlenerr teklif mektubu
g ) Vergi borcu 1'oktur belgesi
h ) Yer gdrdi-i tutanaft
i ) l'iuarel sicil gazetes

i ) lVlevz-uatr -sere[i kay'rtlr oldu$u'['icaret ve1/ve)'ii Sanay'i Odasr f]elgesi.

l) CerEek kili oimasr halinde. ilk ilan veva ihale tarihinir.r igerisindc bulundu$u y'rlda alrnrntg ilgisine gorc

Ticaret veiveya Sanal,i Odasrna ve,va ilgili Nleslck Odastna kay'rtlr oldtrEuttu gosterir bclge.

l) Tuzel kisi olrnasr hirlirrde. rnevzrrarr gerefi tiizel kigili[in siciline kay'rtlr bLrtundufu Ticaret ve/vey'a Sanal"i

Ociasrncla11. ilk ilan yeva ihale tarihinin iqerisinde bulLrnclu-{u y'tlcla altntnt;. tLiz.el kisiiiIin sicile kai'rtlr oldugurrit



Ekonomik vc NXali -vetertitifc itiEkin istcnen belgeler:

N/tesleki ve Teknik -vetertitife iligkin istenen belgelen:

Bitirme Belgesi kamudatr altttacakttr.
ihalel'e gireiiek olan mirhendis ve mimarlann. iiniversiteler-in inriaat mtihendisli$i ve mimarlrk bolrirnlerinden

mezrrn olduklannr beLgelel.'en clipiomalarrnrn noter onal,lr surellerini suntlalall halinde i9 dene,r'im belgesi

aranmaz.

5 - Bu ihalede benzer iq olarak; tist Yapr igleri

6 - ihale Birlik yonetmeli$i gere$ince Agrk ihale usulii ile yaprlacaktrr.

7 - a) Agrk ihale usuliinde teklifler yazholarakyaprlrr. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatrldrktan sonra

zarfln lzerine isteklinin adr, soyadr veya ticaret unuunr ile hangi ige ait oldugu yaz:irt. Zaffn yaptqtrrrlan yeri

istekli tarafrndan imzalanrr, kagesi veya mtihrii basrlrr. Bu zarf geqici teminala ait ahndr veya gegici teminat

belgesi ve ihaleye katrlabilme gartr olarak istenilen diger belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatrltr-

Drg"zarfin iizerine isteklinin adi ve soyadr veya ticaret rnvanl ile tebligata esas olarak gdsterecegi aqtk adresi ve

teklifin hangi iqe ait oldugu yaz:.lt.

b) Teklif mektubunda ihale dokiimantnln tamamen okunup kabul edildifinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin

rakam ve yazr ile birbirine uygun olarak agrkga yazrlmast, iizerinde kaztntt, silinti, dlizeltme bulunmamast ve

teklif mektubunun ad, soyJ veya ticaret unvanr yanlmak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmrg olmast

zorunludur. Bunlal kargrlimayan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrq saytltr. Teklif mektuplarrnrn istekli

tarafindan imzalanmasr ve bu mektuplarda ihale dokiimanrnrn tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi,

teklif edilen fiyatrn rakam ve ya ile agrk olarak yaztlmast zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun

olmayan veya tizerinde kazrntr, sitinti ueyu diizeltme bulunan teklifler reddedilir ve hig yaprlmamrq saytltr.

8 - lhaleye sadece yerli istekliler katrlabilecektir-

9 - ihale dokiimanrna yenipazar Mahaltesi Hopa Cadclesi No:103/1 Ko-vlere Hizmet Gotlirme Birli$i-Servisi'den

ticretsiz olarak bakrlabilir. ihaleye teklif verecek olanlarrn ihale dokiimanlnr satln almalan zorunludur. Ihale

dokiimanr 1000 TL kargrhfr verilmektedir.

l0 - istekliler tekliflerili.Cotlirri Beclel geklinde vereceklelclir. iliale sonucu, lizerine ihale yaprlan istekli,rle

CoLrirti Br'deI sdzlc;me iittzaIanacaktt t'.

ll - Teklifler; 05.10.2022 tarih ve saat 10:00'e kadar Yenipazar Mahallesi F{opa Caddesi No:103i1 Qa-v'eli

Koy,lere Hizmet GcitLinne Birligi Bagkanlrgr'na verilebilecektir. Posta yoluyla gonderilen teklifler

de$erlendirmeye altnmayacakttr.

t2 - lstekliter teklif edilen bedelin en az %o3'i tutarrnda kendi belirleyecekleri oranda geqici teminat

vereceklerdir.

l3 - Verilen tekliflerin gegerlik siiresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim giinii olmaltdtr.

l4 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

l5 - Bu ihalede fiyat farkr verilmeyecektir.

l6 - Birli[imiz2886 ve 4134 Sayrlr Kanunlara tabii olmayrp, 28.04.2001tarih ve 26506 sayrh Resmi Gazetede

yayrnlanan yonetmelik hiikiimleri gegerlidir. idare ihaleyi yaprp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Mu

17- Ortak girigimler ihale-vc teklif vererne,t'ecektir


